
AERT SCHOUMAN 

VOLGENS ZIJNE AANTEEKENBOEKJES, 

DOOR 

MR. N. DE ROEVER. 

ERT SCHOUMAN" - zegt zeker niet ten onrechte IMMERZEEL - 

"moet geteld worden onder de goede kunstenaars uit de helft _ 
"der I 8e eeuw, die zoo als men weet, zoo arm in groote : , 

,,talenten was." Waaraan hij dit gepaste oordeel te danken " 
"' "' ' 

heeft, dat kan men bij de bekende levensbeschrijvers van onze 

vaderlandsche kunstenaars lezen. Ik kan mij onthouden dit te 

herhalen, maar toch mag ik deze heeren niet voorbijgaan 
zonder er even op te wijzen, dat het noodig is KRAMM en 

IMMERZEELS woorden steeds, zoo mogelijk, te vergelijken met 

de bronnen, waaruit zij hebben geput. Zij verzekeren ons, dat SCHOUMAN van zijn 

zes-en-twintigste jaar af te 's Gravenhage woonde, terwijl VAN GOOL, die jaren tegelijk , 
met hem in de hofstad verwijlde en vriendschappelijk verkeerde, wel uitdrukkelijk meldt 

dat hij sedert 1 748, dus sedert zijn acht-en-dertigste jaar - twaalf jaren verschil ! - 

,,zoowel eene woning in den Haeg als te Dordrecht (had), doch zich wel meest in de 

,,eerste plaets (bevond)." Deze pertinente verklaring wordt nog bevestigd door VAN 

GOOLS mededeeling betreffende het Muntmeesters-stuk in verband met de hierachter ge- 

geven aanteekening des schilders. 
' 

_ 
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VAN GOOL schreef in 17$ 1. Het is de vraag of SCHOUMAN dit heen en weer 

trekken lang heeft volgehouden. Door vriendelijke tusschenkomst van den Heer J. PHILIP 
VAN DER KEI,LEN kreeg ik inzage van een paar den Heer J. A. SMITS VAN NIEUWERKERK te 

Dordrecht toebehoorende aanteekenboekjes van den schilder, waarvan deze zelf het jongste be- 

titeld had "Kladboek, dienende tot het ander, dat ik in s' Haage heb van 't jaar 1 748". 

I 

Dit kladboekje, dat ons een overzicht geeft van 's mans bescheiden uitgaven, is niet der 

/ bijgeschreven dan tot Novemb. i753, en werd in latere jaren, voor zoover er nog wit papier 

j 

in was, tot het opschrijven van wetenswaardige dingen gebruikt, waarop ik zoo aanstonds 

zal terugkomen. Uit dit kladboekje nu zien wij, dat hij zich te Dordrecht ophield in 1748 
van 't laatst van Augustus tot op 't laatst van November, in 1 749 van April tot Septem- 
ber en wederom in December, in 1750 van Januari tot Juni en wederom in November, in 

I7s van April tot September, in i752 van Maart tot Juli en wederom in October en No- 

vember, in 1753 in April en November. In dit kladboekje teekende SCHOUMAN ook aan 

welke werken hij te Dordrecht geschilderd had en wat hij daarvoor ontving. Het is niet 

onbelangrijk te weten hoe veel de maecenaten van 't midden der vorige eeuw, door de 

brooddichters dier dagen tot in de wolken opgevijzeld en als ware patronen van de zooveel 

minder door de fortuin begunstigde St. Lucasbroeders voorgesteld, eigenlijk wel voor hunne 

kabinetstukken, hunne familie-gallerij-tafereelen, hunne kamerschilderingen, hunne porte- 

feuille-teekeningen ten koste legden. Het zal ons uit het voorbeeld van een gezocht meester 
als SCHOUMAN kon genoemd worden, verbazen hoe slecht in dien tijd van weelde cn 

overvloed de kunst werd betaald. Het was waarlijk een zegen, dat het leven goedkoop 
was en dat de burgerman gewoon was weinig eischen te stellen, weinig behoeften zich had 

geschapen, zoo weinig, dat een bedachtzaam man als onze kunstenaar, nog een kunstka- 

binet kon bijeenbrengen, dat ware 't op dit oogenblik nog bij elkaar, eene particuliere 

verzameling van zekere europeesche vermaardheid zou wezen. 

Voor de prijzen zijner werken van vroeger dan 1748 - waarvan ik verschillende 

terugvond onder de door VAN GOOL opgenoemde - verschaft ook het tweede boekje 
dat SCHOUMAN "Memori-boekje" noemde, een aantal gegevens. Dit boekje dagteekent 

blijkbaar uit SCHOUMANS eerste jaren als zelfstandig werkend kunstenaar. Het boekje 

begint juist in hetzelfde jaar, waarin SCHOUMANS meester ADRIAEN VAN DER BURGH, 
dien hij blijkbaar in zijne kunst zeer waardeerde, kwam te sterven. Weinige maanden 

waren er sedert dien dood verloopen toen hij 16 October 1733 de eerste leerling kreeg 
in MARTINUS VAN REENEN, die 's jaars voor zijn onderwijs f 18.- betaalde. Hij werd 

nog in 't zelfde jaar gevolgd door HUYBERT VAN DER BURGH. . 
_>.. 

In November deden zich nieuwe leerlingen voor teeken-onderwijs op, als: twee 

jongens DE JONG, de gebroeders JAN en ARIE VAN KRANENBORCH, PIETER SCHIPPERS 

en zekere SCHUITEN. In December 1734 schijnt hij begonnen te zijn, die leerlingen op 
een avondcursus bijeen te brengen, waarbij ALBERT en LAMBERT DE JONG, 1) broeders 

1) ALBERT DE JONG werkte in 1737 bij GERARD 
HOEDT. . 

' 
' . 

. I . 
.-.'' I I .., I I 
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van de voorgaanden zich voegden. De meeste dezer jongelui betaalden een rijksdaalder 
in de maand, maar weldra betaalden b. v. de glazenmakers-zoon VAN WEL reeds drie . 

gulden en Mevrouw (POMPE) VAN MEERDERVOORT betaalde in 1738 het onderwijs van hare 

dochter nog een gulden hooger, in 1749 tot f 5 : 5 : - opgevoerd. In dit zelfde jaar leerde 

hij nog GERRIT HOLLAND, den zoon van JAN DE KONING en het schoonzoontje van den 

munter VAN DEN BROEK. In 1739 schaarde zich WOUTER VAN DAM onder zijne leer- 

lingen, die elf jaren later onderwijs in de schilderkunst van hem kreeg voor 48 gl.'s jaars. 
Verder vond ik in het boekje nog dat hij teekenonderwijs gaf aan den zoon van 

den Heer DE WITH (1734), aan dien van den Heer TAY. (1736) en aan de Heer JAN DE 
WITT. (1737).. 

In 1734 dan begint de aanteekening der op bestelling gemaakte werken. Ik acht 

het der moeite waard de lijst hier in zijn geheel te geven, omdat hij aantoont wat een 

kunstenaar van dien tijd voor de kost moest doen, 

p j734. 3 Januari. Een portretje voor LEENDERT VAN DER PYPEN.. ,f 20 : – : – 

. 7 „ Twee portretten in de Munt verandert en de ande= 
- ren vernisd .......... , .. " 36: . 

1 " Een sassinet veranderd voor den wijnkooper VAN , 
" DER BANCK ... 1-1 8:2 - 

12 ,, Twee wapens geteekend voor ROELANDUS.... " 4 : - : - 

10 Februari. Een wapen met vier kwartieren voor denzelfden .. " 3 : 3 : ... 

I5 s " Een schilderijtje door VAN DER BURGH gedoodverfd, 

opgeschilderd voor den Heer TIMMERS ... „ I 2 : I6 : --. 

18 " Vier portretten gecopieerd voor JAN VAN DER LINDE . 

VAN SLINGELAND.I) ......... " 6o: 

19 Maart. Het portret van het zoontje des Heeren TIMMERS ,, 20: - : 
..... 

30 ,, Een haardstuk met bloemen voor den muntmeester . 

OTTO BUK ............. " 2Il-:- 

30 April. Een bort met horloge beschilderd 2) ...... " 9: – -- 

16 ,, Een schouwstuk voor K. VAN RINGEN..... " 25 : . - , 

Een schouwstukje voor DE JONG, den kladschilder . " 7 : 10: - 

26 Mei. Een waaier voor den Heer CORNELIS DE WIT, 
. 

Heer van Jaarsveld .......... " 40:-: - 

21 " Een schouwstuk voor broeder CORNELIS .... " 12:-:- 

6 Juni. Een sassinet voor den Heer MARCHAL ..... " 7 : IO : - 

1) Het is om de kunstkenners, die bij ongemerkte schilderijen de portreten plegen te rangschikken in den tijd door ' 

het kostuum aangegeven, in de war te brengen! Wi: weet uit welken tijd deze en andere door SCHOUMAN gecopieerde , 
portretten dagteekenden 

2) Wie kent niet de schilderij-klokken, die tegenwoordig uit Duitschland aangevo::rd worden en het aankijken niet 
waard zijn. Het is wellicht minder bekend, dat ze hier te lande in 't midden der zev entiende eeuw reeds vervaardigd werden. 

, Go, 
. < - 
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20 Juni. Het portret van EDUARD DE CERF ...... f 15: 15 : - 

6 Juli. Een haardstuk de dankbaarheid verbeeldende voor 
. den houtkooper ROELAND HUYTER..... " 12: –: - 

10 " Een ordonnantie voorstellende de vlucht van Josef 
. naar Egypte voor den Heer VAN LILL ... ,, Ioo : –: - 

27 „ Twaalf portretten gecopieerd voor JAN VAN DER , 
LINDEN, en zes vogeltjes met Waterveril) .. 172:- 

. , 8 " Een sassinet en schoorsteenstuk voor JAN JANSz 
' 

GOEDBLOED ............. " 33 5:- ' 
26 October. Een sassinet voor den Heer BURGGRAAF .... " Io : - : - 

,.. 22 ,, Het portret van den kaaskooper JAN VAN WAGENINGEN " 30 : - : - 
° 

I November. Een schoorsteenstuk voor BILDERBEEK ..... " I5 : - : - 
. 

29 „ Een kabinetstukje voorstellende een goudweegstertje 
voor den Heer VAN LILL ........ " 95 

. 8 " Een waaier voor den Heer VAN LILL ..... „ 40:-:- 
. 

17 December. Een schouwstukje voor Dr. STEENBERGEN .... " 25 : - : - 

I?35. 8 Januari. De portretten van den apothecar PETRUS HARMES . 

en zijne vrouw ............. 200:-:- 

10 April. Twee ordonnantien op koper geschilderd, een kaars- 
. . lichtje en een daglichtje en deze gezonden naar . 

, 
' . 

's-Gravenhage aan den koetsenschilder G. HOEDT . 
. ' 

in 't Voorhout, om te verkoopen voor 100 of 

voor 80 gulden. 

20 ,, Een portretje in't klein van't zoontje van SCHELBEEK ,., i2 : - : - 

26 Mei. Een haardstuk verbeeldende een pot met bloemen .: 

- geschilderd voor den wijnkooper VAN DER BANCK 
, 

.. waarvoor bedongen en half anker wijn en .. „ 10: – – 

27 " Een sassinet voor den fabriek DE HAAN .... " 5 : – - 

. ; 27 Juni. Een portret van de dochter van WOUTER VAN LILL _" 
. " '_ . _ op order van den grootvader CORNELIS VAN LILL ,., 3 $ : - : - 

7 Juli. Een waaier voor dezelfde ......... " 40:-:- 
" ... ' 10 „ Een tuinstuk voor Ds. ZEEBERGER op order van 

" " - 
den koornkooper DE GELDER ....... " 20 : - : - 

12 September. Een sassinet voor den raffinadeur VAN STOCK.." 7 - : - 
" ' 

4 October. Het portret van Mevrouw NIERHOF ...... " 25 : Io:- 

30 September Een schoorsteenstuk voor den wijnkooper VAN DEN 

BERG te Bergen op Zoom ........ " 25 : 10: - 

i) Als VAN EYNDEN en VAN DER WILLEGEN verzekeren dat hij "van aanleg portretschilder was", dan zien wij hier 
hoe spoedig hij ook al het genre van pluimgedierte, waarin hij zoo uitstekend slaagde, moest volgen. _ 

i -.. 
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1 October. Een ordonnantie in modern kostuum voor den Hr. 

DANIEL DE SMIT te Middelburg .. ; .. , f 131 

7 November. Twee wapens met waterverf voor HORDIJK te Rot- 
' - .'_.' , terdam............... ,, 7 : 10 : - ,' 

30 " Twee portretten van den Heer VAN LILL " Ioo : –: – 

3o December Twee schoorsteenstukken voor Juffrouw HALLING . " 72 : - : - 

1736. 18 Februari. Acht vogeltjes met waterverf voor den Heer VAN 
' 

MEERDERVOORT ............ 10: 10: - 

20 April. Het portret van den notaris DE HAAN waarvoor 

bedongen 36 gl. doch betaald met ..... " 26: 5 : - 

23 ,, Het portret van den wijnkooper VAN DEN BERG.. " 30 : - . _ 
I Mei. Een voorkamer geschilderd voor den Heer BURG- 

, GRAAFF en. daarvoor bedongen een model van 
' 

_ ; RUBBENS entwee stukjes van SAFTLEVEN benevens " I25 : . - ' 
De twee stukjes van SAFTLEVEN verkocht hij kort 

daarna ofschoon hij er f 15°: - voor had ge- 
. 

' ' ' ' 
vraagd, aan den jongen heer JAN SNELLEN voor ,, 1 38 : I2 : - 

25 ,tot 3 Aug. Een kamer geschilderd op de buitenplaats van den 

Heer WILLEM SNELLEN ......... 2$O:-:- 
12 September. De portretten van Dr. VAN CONVENT en zijne vrouw " 56: 14: - 

.. 

16 " Een portretstuk met de drie dochters van den Heer . 

VAN MEERDERVOORT in zijne buitenplaats, waar- 

voor bedongen 120 gl. doch voldaan met .. ,,105: - : - 

17 " Het portret van den vice-admiraal VAN CONVENT 

waarvoor ontvangen van zijne zuster .... " 60 : - : - 
...' _ 7 November. Een schoorsteenstuk en een deurstuk voor den Heer °, -r 

GELSDORP 

13 „ Het portret van de zusters-dochter van Monsieur 

VAN DER EYST ........... " 26: 5 : - 

1737. 2 Maart. Een schoorsteenstuk voor den Bailluw HALLING en . ... ' 

drie schilderijen schoongemaakt ...... " 37: Io:- 

13 April. Het portret van de vrouw van ALEE, den musicant, 
waarvoor ontvangen een viool ter waarde van ,, 30: –: – 

8 Mei. Acht portretten schoongemaakt en de wapens bijge- 
schilderd voor den Heer JAN GELSDORP .. , ,, 7: 4: 

20 Juni. Een sassinet voor CORNELIS VAN DER WALK... " 10 : - : - 
' 30 " Een schoorsteenstuk van den Heer TOUTLE>IONDE . " 28 : 7 : - 

iSeptember. Het portret van den kleinzoon van den Heer CORNELIS 
. VAN LIL .............. " 2I : – : – 
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18 September. Het portret van DIRK GYBEN ....... , f 26: 5 ; - 

30 ,, Twee horretjes voor de glazen van Monsieur GYSBERT _ 
' , ° . . VAN RYSOORT ............ " 16:-:- 

30 ,., Een kamer geschilderd, benevens een schouw- en 
' 

een deurstuk en twee grauwtjes op de plaats 
voor den Heer HENDRIK BRAATS 1) : ... 785 

3I October. Een waaier voor KIMSIUS ... , ..... " 10: 10: -. 

10 November. Het portret van KATHARINA VANDER LINDEN .. " 21 : Io : - 

_ „ Een schoorsteenstuk voor den Heer BERCK VAN 
' "" 

GODSCHALI<SOORD......... , . ,, 50 : . - 

8 December. Een teekening voor den Heer VAN MEERDERVOORT " 10: -: - 

1738. I Januari. Een groot stuk voorstellende Abrahams offerhande , 

voor den Heer CORNELIS VAN LILL .... " I00 : - . - 

15 " Een teekening met zwart krijt naar 't portret van 
" DE WIT voor den Heer VAN MEERDERVOORT . ,, 15:–:– 

' 
29 ,, Twee landschapjes met waterverf gelijkende naar 

stukjes van DE HEUS voor denzelfden .... " 3 s : - : - 

8 Februari. Een vogel met waterverf voor denzelfden .... " 3 : - : - 

1 3 ,, Een schilderijtje gemaakt en door den Heer JACQUES 
. DE ROOZE te 's Hage verkocht ...... ,,100: – : – 

6 „ Een schoorsteenstuk voor de wed. STANDERT... " 16: -: - 

12 ,, Twee gezichtjes met waterverf voor den ontvanger 
DE BRUYN ............. 8: - : - 

' 
6 Maart. Het portret ten voeten uit van het neefje van den 

Heer VAN DEN BERG ......... " 50 : . - 

2" Het portret van den wijnkooper VAN DEN BERG te 
. Bergen op Zoom ........... " 25: . 

2 April. Een stuk met waterverf naar VAN DER ULFT getee- 

, , kend voor den Heer VAN MEERDERVOORT.. " 40: – : – 

12 ,, Een schoorsteen en twee deurstukken voor den jon- - 

gen heer VAN DEN BRANDELER ...... " I00 : - . - - 
. 23 ,, Twee teekeningen met waterwerf geschilderd naar 

teekeningen van J. GRIFFIER voor den Heer . . 
' 

_ ., . ' * GREENWOOD, waarvoor ontvangen twee teeke- ... ' .. 

. 
' 

. ningen van RADEMAKER ter waarde van ... " 30: - 
' 

' ' en in geld ............. " 15: - : - 

. _ . . i 

. 1) Van deze kamer en van die van den Heer BURGGRAAF maakt VAN GOOL melding. 
I 

-I 
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29 April. Ontvangen van den secretaris van Burgemeesteren voor 

het teekenen van den grooten en den kleinen 

, 
' 

schotel benevens den beker om te dienen ten ge- 
bruike van het H. Avondmaal 1) ..... f 31 : r o : - - 

(Hier is een halve bladzijde weggescheurd). 

' 

9 Augustus. Negen schoorsteen- en deurstukken voor den jongen , 

Heer VAN DEN BRANDELER ....... " 250 : - . - 
6 December. In de regentenkamer van 't Geesthuis geschilderd... . - 

. 
(De rest stond op de keerzijde van de weggescheurue 

' . 

. bladzijde) 
' ' 

' 

Na de inkomsten van deze vijf jaren (1734-1 738) volgen de uitgaven, waarmede 

het boekje besluit. 

Wij ervaren er uit, dat SCHOUMAN kostganger was voor 50 gl. in de drie maanden, - 

dat hij met drie andere heeren een college hield op 't Hof, waar men onder 't rookcn 

van een pijp en 't drinken van een glaasje wijn over koetjes en kalfjes praatte, en zich in 
' 

het damspel oefende, totdat men eindelijk een deftig reglement ontwierp, waarbij bepaald .- . 

werd, dat men om den tijd niet nutteloos zoek te brengen zou arbeiden aan het heil der 

onsterfelijke ziel door een of andere theologische stof te behandelen. Onze schilder, die 

beter met verwen dan met de taal kon omgaan, hield de eerste verhandeling en teekende 

de geschiedenis van 't "collesie" in dichtmaat op. Maar, o wee! Hij had beter gedaan 
dit aan de drie andere vrienden over te laten. Zij zouden allicht beter verzen gesmeed 
hebben dan hij. 

SCHOUMAN hield geregeld een deurtje voor vrouw Fortuna open, door een lotje te 

spelen in de loterij, hetzij dan de Utrechtsche of de Ravensteinsche. Overigens besteedde 

hij zijn geld niet nutteloos. Voor f 4: 17 : - schafte hij zich VONDELS Ovidius en 

diens Vigilius aan, voor f 4.- zes boeken van WEIJERMAN en buitengewone uitgaven 
voor toilet veroorloofde hij zich niet. Slechts om de twee jaren had hij een pruik van 17 
en een hoed van 3% gl. noodig. Schoon hij met al zijn werken zoo weinig verdiende 

dat wij nauwelijks kunnen begrijpen hoe hij rondkwam, was hij altijd genoeg bij kas 

om vriend of maag, die in geldverlegenheid zat, bij te springen. Van tijd tot tijd 
werden zijne middelen versterkt door de voordeelen eener kleine kunsthandel, die hij 
dreef. Zoo zette hij twee schilderijen van A. CUYP voor 14 gl. van de hand, een stukje 
van BERCHEM voor 140 gl. waaronder 20 gl. winst, een stukje van DAVID TENIERS 

voor 5 pistolen en een ander voor f 47 : 5 : -. Soms ruilde hij schilderijen en teeke- 

ningen, b.v. een PHILIP WOUWERMAN tegen een 50 a 60 gl. waardige J. VAN DER DOES 

1) Hier zien wij alweder hoe in vroegeren tijd de kunst de hand reikte aan de nijverheid. Den zilversmid die het 
zilver voor de H. Tafel vervaardigde komt alzoo niet de eer toe van het ontwerp. 

2) VAN GOOL spreekt van een scho )rsteenstuk aldaar. 

7 ' . 
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met 220 gl. toe, een eigenhandig gemaakte copie naar VAN DE VELDE voor een A. 
PYNACKER met een rijksdaalder er bij. Buitendien zonden kunstkoopers hem stukken 
in commissie, die hij trachtte te plaatsen. Intusschen kocht hij van tijd tot tijd teeke- 

ningen en prenten van beroemde meesters aan. WOUWERMAN viel zeer in zijn smaak. 
Voor dertig prenten van dien meester en vijf ducaten ruilde hij eens een stuk door hem 
zelven gemaakt. 

, 
" .." Vergulde lijsten schijnen in dien tijd te Dordrecht niet te krijgen te zijn geweest 

Hij ontbood ze meest uit den Haag, ja zelfs uit Amsterdam. 

In Juli 1738 maakte hij een reisje naar Brussel dat hem elf goude ducaten kostte, 
en in November van hetzelfde jaar vinden wij het eerste bewijs, dat hij een koperen 

plaat liet toebereiden. 

Niet onaardig is ook te vermelden, dat hij in Januari 1738 aan JACOB HOOLAART, 
den portretschilder en graveur, een verfsteen in kast overdeed, die hij van den Heer 
GREENWOOD had gekocht. 

Het andere boekje is, gelijk wij zeiden, van tien jaren later, toen hij reeds gedeel- 

telijk te Dordrecht en te 's Hage verwijide. Ook daarin komen vrij uitvoerige berichten 

over zijnen arbeid voor. 

1748. 23 September. Zes stukken zoo in kleuren als in 't grauw voor den 
.. bailluw HALLING ........... f 220: IO: 

' 
10 October. Een stukje en zes sassinetten benevens twee vergulde 

. 
lijsten voor den Heer DIRK CrIJBEN .... " 56: 10: - 

23 November. Het portret van JAN vAN DER LINDE VAN SLINGELAND 

.. _ ' : in een ovaal schoorsteenstuk, en het teekenen 

van zes zegels 85 

1749. 16 April. Het portret van den Heer VAN ERP geteekend in't klein. " I s : 15 : - 

7 Juli. Twee portretten gecopieerd voor den Heer JOHAN 

. VAN BRAAM ............. " 16;- 

- 8 ,, Het portret van Juffr. PATROON de nicht van PIETER = 
. 

, VAN DER WERFF ........... " 40: -: - ' 
4 Augustus. Twee teekeningen een voorstellende een vink met 

' 
- . twee koppen, de andere een witte vink voor den - '°. - - 

' 
y :', ' . Heer BISSCHOP te Rotterdam .... , .. " 10: Io : 

" - 
' 

- 
' 

10 September. De portretten van de twee jongste kinderen van den = . 
,' ° "., Heer JOHAN HENDRIK DE ROO in een deurstuk ,, 6o: .. ' . 
. 

31 December. Vier teekeningen van de buitenplaats van burge- , . 
..._": . ' '> _" . : , meester DAMAS VAN SLINGELANDT ..... " 40 : - . _ 

1750. 25 Mei. Een schoorsteenstuk in de voorkamer van den bailluw .... ' 

_, HALLING .............. " , 

,... ' . A - . ; , ,... ,,., . , . , ,-- .. -. , _. 
, 

' 
.... ' 

_ 
' .÷ ..' ... - .. ' '-. 

_ . ; .. 
`_ 

' . w . - . 
" 

. - _ . 
' 

;.."' 

_ 

;N.: ..." . ' . 

_ . .; _ 
.. - ,  .. ' " _ . _.../ ... = ' .. "I _, 
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9 November. Voor 't schilderen van een roer en een plankje voor ' 
de dekens van 't kleermakersgild ..... , f 28 : - : - 

17§1. 28 Juni. Zeven portretten van den burgemeester PAULUS 

GEVAERTS met de lijsten ........ ,, $$o:-;- 

" De portretten van DAVID CRENA en zijne vrouw in 

't ovaal, benevens een schoorsteenstuk en twee 

. lijsten .............." I30:-;- 

14 Juli..De portretten van JOHANNES DIERKENS en zijne . 

vrouw met lijsten ........... ,, 200:-:- 
20 " Negen oude portretten van de familie van den 

Heer J. VAN DER LINDEN VAN SLINGELANDT 
° 

met zwart nageteekend ... , ..... " 68 : 

Toch maakt dit gedeelte van het boekje geen aanspraak op volledigheid. Immers 
' 

aan de andere zijde begon hij het met de woorden: "schilderijen en teekeningen gemaakt 

,,1748 terwijl ik te Dordrecht was." Hiermede krijgen wij nog duidelijker overzicht 

van 's mans werkzaamheid. 

1748. 28 Augustus. Een stuk met vogels. 
6 September. Portretstuk met de twee kinderen van Monsieur 

ALBERT DE JONG ........... f 40:-:- 

23" Teekening naar een stuk van VAN DER KABEL. 

2 October. Een portretje in een snuifdoos ........ " 7 : -: - 
10 l' Een sassinet voor den Heer MATHEUS REES. 

20 November. Tien portretten geschilderd in de Munt, in een stuk, 
dat mijn meester ADRIAEN VAN DER BURG in . 

1732 geschilderd had. 

Drie sassinetten voor den Heer VAN DER SWET. 

1 749. I Juni. Twee horretjes voor den. Heer BOON...... " I2 : - : - 

1750. 10 Januari. Het portret van Domine AL BERTI. 

Het portret in crayon van de grootvader van den 

Heer GOVERT ROEI,ANDUS. 

10 April. Het portret van de vrouw van DIRK GYBEN . 

" Het portret van de vrouw van HUYBERT GYBEN. 

1 2 ,, Een teekening naar STORK voor den Heer HASEVOORT. 

13 " Twee oude portretten met zwart nageteekend voor 

den Burgemeester H. VAN SLINGELANDT 

17 ,, Een plank met grotwerk en een glashorretje voor 
, 

monsieur A. DE JONGH. 
' 

I2 Juli. Het portret van de dochter van den Heer VAN DE WAL. 
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20 Juli. De portretten van den Heer TIivIyiERS, heer van Est, 
en zijne vrouw ............ f 70:-:- 

1752, 3 Juli. Twee grauwtjes met kinderen voor de Wed. OCKER 

REPELAER ............. g0 : . -- 

13 " Een stuk in den tuin van den Heer PIETER GELSDORP. 

14 " Een haardstuk voor de landmeter JAN DE VRIES. 

12 October. Vier koperen schilden voor de St. Joris-schutterij. 

14 ,, Een wapen met acht kwartieren van IJsendoorn. 
' .. 

14 ,, Veertig ,stuks glaasjes voor een tooverlantaarn voor 

den Heer HUYBERT GYBEN a 12 stuivers. 

1753. November. Een wapen met acht kwartieren geteekend en in een . 

ander kwartieren bijgeteekend voor den Heer 

D. ROELANDUS, met lijst en glas ..... " 14: IO : - ' 
16 " Een stuk geschilderd voor Mevr. Wed. VAN DEN 

SANDHEUVEL, waarvoor ontvangen een stuk van 
' . 

DE GELDER en ............ 11 20: -:- 

17 „ De portretten van den advocaat VAN WAGENINGEN 
' en zijne vrouw. 

18 " De portretten van Domine CASENOVE en zijne vrouw. 

21 i „ Twee horretjes met AELBERT DE JONG geschilderd . 
voor den Heer CORNELIS VAN DER DUSSEN. 

' 

. Wat ik hier uit het boekje oversloeg zou hebben kunnen bewijzen, dat SCIiOUMAN 

de lust tot ruilen niet liet varen, dat hij kunsthandel bleef drijven en zijn werk maken 

van het schoonmaken van schilderijen. 
Door deze opgaven vinden wij ook bevestigd de verklaring van VAN GOOL, dat hij 

uitmuntte in het nateekenen van kunstwerken van oude meesters. In lateren tijd maakte 

hij ook werk van het copieeren van oude schilderijen. In een van de boekjes gaf hij 
omstreeks 1765 zelfs een lijst van de schilderijen, die hij op deze wijs had vervaardigd. 

Naar METSU. een vrouw op de guitaar spelende terwijl een man achter haar staat. 
" 

„ " een vrouw met een kan in de hand. 

„ F. VAN MIERIS Jr. een man en vrouw spelende met een hondje. Het origineel 
. . berustte in het cabinet van Z. H. den Prins van Oranje. 

„ DAVID TENIERS. twee mannetjes, twee stuks. ,. _, , _ . , 

„ A. OSTADE. Een boerengezelschap. 
' 

_ 
. " SCHALKEN. Een jongetje met een ei in de hand. , 

" " Een jongetje met een rommelpot. r .. 

„ POTTER. Twee paardjes. . : . 

" VAN DER BURG. Een slapende Venus. , ,.. , .. , 
- 
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Naar HONDECOETER. Een stuk met vogels. t 

" RUBBENS. Een geboorte Christi in een stal met herders. 

" W. VAN DE VELDE. Een stukje met schepen.. : 

" VAN DIJK. Een vrouwenportret. : - - .... , . : . ' . 

" KNELLER. De schilder R. DUVAL. j . > " 

" JAN STEEN. De meester zelf en zijne vrouw. 
' 

. 

" NETSCHER. Een jongen met een hond in een nis. 
' 

Deze lijst volgt in het boekje op een lijst van schilderijen van eigen ordonnantie 

geschilderd naar 't leven. 

Een gezelschap waarvan de heer en de juffrouw slapen en de meid en de knecht drinken. 

Een dito de meid en knecht spelende met de kat en de hond. 

Een lezend oud vrouwtje bij kaarslicht. _ _ ' 
Een man met een pijp, levensgroot. , 

Een man met een ossekop en doode vogels. 
- 

Een juffertje met een hoed op. 
Een juffertje zonder hoed. 

Een meisje met een hondje in een nis. 

Een Joseph, Maria en Christus. - . 

Een landschapje. 
Een water met scheepjes. 
Een stuk met uilen en andere vogels. 
Een stuk met witte eenden enz. 

Een stuk met een gans en andere vogels. 
Een stuk met hoenders, een kalkoen enz...."_ . , 
Een stuk met doode vogels. 

" . ° a. _ 
, . ' 

Een schilder een meisje naar 't leven schilderende. 

Een tegenhanger daaarvan, waarin hij bij de kaars naar pleister teekent. 

Een herderinnetje met een schaap onder een boom zittende. 

Een portretje van hem zelven voor den ezel zittende. , 

Deze beide lijstjes vormden een vervolg op de lijst der schilderijen, die zich in y65 
in zijn bezit bevonden. Het was, gelijk ik reeds zeide, een fraaie collectie, waaraan 

REMBRANDT, HALS, RUYSDAEL, HOBBEMA, BOTH, OSTADE, WOUWERMAN en andere 

. groote meesters niet ontbraken. Der. vermelding waard acht ik : MIEREVELD'S portret 
door hemzelven geschilderd in 66n stuk naast dat van een ander persoon; POURBUS' 

levensgroot portret door hem zelven ; het portret van SCHOUMAN in crayon geteekend 
door TROOST; het portret van ADRIAEN VAN DER BURG door hem zelven. Door de 

omschrijving zouden voorts te herkennen zijn: het stadhuis van Haarlem en dat van 
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Delft, twee stukken door TEN COMPE; een kramer zijn mars presenteerende aan een boer 

en eene boerin, door C. DUSART; een landschap waarin een postwagen, door BERKHEYDEN; 
de historie van Tobias met den engel, door AERT DE GELDER; Christus lezende aan de 

schoot van Maria terwijl Joseph staat te arbeiden, door denzelfden ; een vrouw met een 

lantaarn, door denzelfden; eene weenende Maria Magdalena, door LIMBURG; een mannetje 
met een glas in de hand en een vrouwtje, door FRANS HALS; de zeven provintion dansende 

om de vrijheidshoed, op koper, door KELLER. , 

De beide aanteekenboekjes, die ik hier besproken heb, geven den kunsthistoricus 

een tamelijk volledig overzicht van de werkzaamheden van een hollandsch kunstenaar in 

een tijdperk, toen de groote bestellingen ontbraken. Merkwaardig ook is het hieruit te kunnen 

opmaken, hoeveel de kunst in die dagen bijdroeg tot opluistering van onzer vaderen woning. 


